
cciimmaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEuu  iimmiittoo  aa 
CCrriissttoo.. 

SSeeddee  mmeeuuss 
iimmiittaaddoorreess!! 

No 310, Julho de 2010 

Informativo mensal da

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br 

Contato 

TTeemmaa  ddoo  aannoo 

MMuullttiipplliiccaannddoo  aa 

ccoommuunniiddaaddee  ddoo  RReeiinnoo 
DDoo  mmoonnttee,, 
nnaa  VViioolleeiirraa,, 

ppaarraa  ooss  ccoonnffiinnss 
ddoo  mmuunnddoo.. 

SSeeddee  mmeeuuss  iimmiittaaddoorreess,,  ccoommoo

ttaammbbéémm  eeuu  oo  ssoouu  ddee  CCrriissttoo  ((11CCoo  1111..11))

ÉÉ  CCaammppeeããoo......  
ppgg  1100  

SSaaiibbaa  ccoommoo  ffooii  oo    
MMuuttiirrããoo  ddee  aaççããoo  ccoommuunniittáárriiaa  
ppgg  1111  

CCoonnhheeççaa  aa    
AAnnaa  LLuuíízzaa  
ppgg  1166  



Servos da equipe de liderança: 
 
1. Casal coordenador de núcleos e pastoreio geral:  

Pr Hélio Miguel de Siqueira  helinho_43@hotmail.com 
Gláucia Siqueira    glauciatcs@hotmail.com 

 
2. Secretaria do Ministério Infantil e Zeladoria:  

Yara Bernall (31) 3885.2139 (7 às 11) yarabernall@hotmail.com 
 
3. Conselho administrativo (eleito pela assembléia):  

Cláudio Henrique, Dc-silvac@ufv.br; Daison Olzany, Pb-daison@ufv.br; Edgard Alves, Pb-
edgardfalves@gmail.com; Glauco Rodrigues, Dc-glaucorp@hotmail.com; Glmar Melquiades, 
Dc- gilmarmelquiades@bol.com.br; Hilário Mantovani, Dc-hcm6@ufv.br; Osmar Ribeiro, 
Pb- osmarter@hotmail.com; Ricardo Batista, Dc-yabadabadu_u@hotmail.com; Sérgio Adria-
no, Dc-sergioadriano1975@bol.com.br; William Filgueiras, Pb-williamhefil@hotmail.com.    

 
4. Coordenação de Ministérios Voluntários:  

Infantil até 12 anos: Edna Alves; Louvor e Adoração: Gláucia Siqueira; Biblioteca: Lígia 
Dergam; Informativo mensal: Kléos Jr; Administração e Finanças: Edgard; Tesoureira 
Geral: Ricardo Batista; Desenvolvimento comunitário: Ana Lídia Galvão; Jardinagem e 
cercas: Sérgio; Apoio do serviço diaconal: Ubiracy e Chiquinho; Construção, comissão: 
Baêta, Kléos, Serginho e Daison.  

 
5. Apoiados e Fazedores de Tendas fora de Viçosa:  

Affonso/Débora Zuin (Escócia) - zuin66@gmail.com; Almir/Beatriz Colpany (Ubá, MG) - 
beatrizcolpani@bol.com.br; Cácio/Elisângela Silva (S.Gabriel da Cachoeira, AM) - caciosil-
va@caciosilva.com.br; Emeric/Marcy Vasvary (Escócia) - emericvasvary@yahoo.com; Ha-
dassa Alves (São Paulo, SP) - hadassa_alves@yahoo.com.br; Hilário/Ana Paula Mantovani 
(EUA) - hcm6@ufv.br; José Henrique/Dilcimar (Brasília, DF) - josehenri-
que.mello@cesan.com.br; Osmar Júnior (Manaus-AM) - junioror_@msn.com; Sarah Alves 
(Itabira-MG) - sarahmoraesalves@yahoo.com.br; Stanley/Cynthia Oliveira (Tailândia, PA) - 
jstanley_oliveira@yahoo.com.br; Wagner/Cláudia Albiol (Chapadão do Sul, MS)- wmetanoi-
a@yahoo.com.br; Wiliam/Jussara Alves (Aracaju, SE) - wiliam@infox.com.br.   

 
6. Outras informações 

CNPJ: 07.248.334/0001-28 
Contas correntes 

Caixa Econômica Federal (CEF):  Ag 0584-3 Op 003 cc 614-0  
Banco do Brasil:      Ag 0428-6 cc 45.808-2 

(ao depositar, não deixe de comunicar aos diáconos, colocando o recibo no gasofilácio no 
domingo, para facilitar o trabalho da tesouraria).  
Grupo de discussão e pedidos de oração na internet: cpvicosa@yahoogrupos.com.br.   
Endereço no Twitter: www.twitter.com/cpvicosa.   
 

 

 
 
 
 
     

 
COMUNIDADE PRESBITERIANA DE VIÇOSA-CPV 

Rua Quinquim Fontes, 450  
Bairro João Braz – Viçosa  MG 

(31) 3885.2139                              www.cpv.org.br 
Em núcleos de desenvolvimento espiritual  

Celebração – Domingo às 18h15 
CADA casa um igreja e CADA membro um ministro 
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Culto de celebração: Domingo 18h15  

Tema do mês: Eu imito a Cristo. Sede meus imitadores! 
 
Objetivos:  

- Encorajar a igreja a trocar valores perecíveis por valores eternos. 
- Desafiar a igreja a se parecer com Cristo, pensar e agir, como Paulo. 
- Incentivar a igreja a desfrutar do crescimento que as provações oferecem. 
- Desafiar a igreja a se fortalecer para evitar as oscilações provocadas pelos ventos.  

Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
04 Joga no lixo Fp 3.2-11 Helinho 04 
11 Cresça e apareça Ef 4.9-16 Helinho 05 
18 Trampolim para vitória Tg 1.2-4 William 06 
25 Busque a sua imagem Rm 8.26-30 Daison 08 
 
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia Para a recepção e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
04 Gilmar e Glauco Andréia Rodrigues 
11 Sérgio e Cláudio Márcia/Tekinho 
18 Gilmar e Glauco Aninha Galvão 
25 Sérgio e Cláudio Cláudio/Ronaldo 
   
 
Ministério Infantil - Facilitadoras 
Dia Lição  0-2,     3-4   e   7-11 anos 
   
04 No meio do sofrimento Edna, Yara 
11 Desde pequeno Lúcia, Marília, Ana Paula 
18 Lição avulsa Elaine, Edna 
25 Lição avulsa Cássia, Marília, Yara 
   
 
Músicos, Cantores, Som e Projeção 
Dia Músicos Ministração Som Projeção 
     
04 Gláucia, Glauco, Jamille, Eduardo Gláucia Kalebe Gabriel/Eduardo 
11 Gláucia, Glauco, Kléos, Rick Eduardo Kalebe Gabriel/Ana 
18 Gláucia, Glauco, Jamille, Eduardo Ana Paula Kalebe Gabriel 
25 Gláucia, Glauco, Kléos, Rick Gláucia Kalebe Eduardo/Gabriel 
     
 
Encontro dos Núcleos 
Dia da semana   Núcleo Líderes/Auxiliares 
   
Segunda 2 

6 
Edgard/Edna (3891.8557) 
Lúcia Viana (3885.1797)/Ana Paula, Helinho 

Terça 4  
5 
10 

Angélica e Osmar/Teresinha (3891.2311) 
Marília/Sérgio (3892.2893) 
Glauco, Júlia e Ézer (3892.4539) 

Quarta 1 Helinho/Gláucia (3885.1955) 
Quinta 3 Gilmar/Lidiane (3892.4398) 
Sexta 8 Priscila e Tatiana (3892.9608) 
Domingo Discipulado  

xxxx Calendário 
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Eu imito a Cristo. Sede meus imitadores! 
Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo (1Co 11.1) 

 
omos feitos à imagem de Deus. Deus não nos criou exatamente como Ele, 
porque Deus não possui corpo físico. Em vez disso, somos reflexos da sua 
glória. Alguns pensam que nossa razão, criatividade, discurso ou autode-

terminação são a imagem de Deus. Nunca seremos totalmente como Deus, pois 
Ele é o criador supremo. Porém, temos a capacidade de refletir seu caráter atra-
vés do amor, do perdão, da paciência, da bondade e da 
fidelidade. Saber que fomos criados à imagem de 
Deus e compartilhar suas características provê uma 
base sólida para a nossa própria imagem. Isto revela 
que o valor do homem não está baseado em posses, 
conquistas, atrativos físicos ou sucesso. Ao 
contrário, está baseado no fato de ser criado à ima-
gem de Deus. Por isso podemos nos sentir bem a 
respeito de nós mesmos. Criticar ou depreciar o 
que somos é criticar o que Deus fez e a habilidade que Ele nos tem dado. Saber 
que você é uma pessoa de valor ajuda-o a amar a Deus, conhecê-lo pessoalmen-
te e prestar valiosa contribuição às pessoas ao seu redor.   
O objetivo de Deus é resgatar a sua imagem no homem e tornar-nos semelhantes 
a Cristo. “...agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que va-
mos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com 
ele, pois o veremos como ele realmente é”. (1Jo 3.2). À medida que nos torna-
mos mais parecidos com Cristo, descobrimos a nossa “identidade original” o 
verdadeiro tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. Portanto Cristo é o mode-
lo que devemos nos espelhar e reproduzir em nossas vidas.  
Daí Paulo dizer: “Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo” Ele não 
estava sendo arrogante e não se considerava perfeito. Porém, naquele momento 
da história do cristianismo, os cristãos Corintios, não sabiam muito a respeito da 
vida e do ministério de Cristo. Paulo não podia pedir que imitassem Jesus, por-
que os evangelhos ainda não tinham sidos escritos. O melhor caminho para levar 
aqueles novos cristãos a se parecerem com Cristo era aproximá-los de cristãos 
experientes e sensíveis à direção do Espírito Santo. Por isso, Paulo permaneceu 
em Corinto por quase dois anos e construiu relacionamentos profundos e de con-
fiança com muitos desses novos cristãos.  
Como podemos nos tornar parecidos com Cristo? Entrando no quarto de escuta, 
e insistentemente lendo a palavra de Deus, estudando a vida de Jesus relatada 
nos Evangelhos, captar de Jesus e refletir seu caráter através do amor, do per-
dão, da paciência, da bondade e da fidelidade como fizeram os cristãos em Atos, 
dedicando tempo à oração, enchendo do Espírito Santo e fazendo a obra de 
Deus. Assim estaremos refletindo a imagem de Deus e imitando a Cristo.  

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

F 

xxxx Palavra da liderança 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
 
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    
01 Osmar Ribeiro 15 Casamento Osmar/Terezinha 
01 Cláudia 18 Cristina Gonçalves 
06 Casamento Affonso/Débora 20 Joana Moraes 
06 Juvenal Duarte 21 Casamento Roberto/Margareth 
06 Paulo Henrique (Paulinho) 22 Lucas Oliveira 
09 Túlio Alves 24 Paulo Leal 
09 Estela Cordeiro (N3) 30 Casamento Daison/Tia Maria 
14 Cácio Silva 30 Daison Olzany 
14 Casamento Lenira/Evaldo   
  
ADOTE A SEGURANÇA  
Incentivamos que você deposite ou faça um DOC da sua contribuição, direta-
mente numa das contas bancárias da CPV. - CNPJ 07.248.334/0001-28.  
 
FINANÇAS NA CPV 

Nossa Receita mensal             + 10.500,00  
Nossa Despesa fixa mensal     -    8.500,00 
Saldo aplicável na construção  =   2.500,00  
Dívida mensal da construção   +   7.500,00  
Necessidade EXTRA mensal   =   5.500,00  

 
OFERTE, além da sua contribuição normal para a construção. Será importante 
para quitarmos nossa dívida com o Stanley até dezembro. Devemos empréstimo 
de 45 mil. Deposite sua contribuição numa das contas bancárias da CPV e colo-
que o recibo no gasofilácio:  

B.Brasil  (ag 428-6) cc 45.808-2  
CEF   (ag 584-3) cc 614-0  

 
 
DATAS DO MÊS  
 

JULHO 
D S T Q Q S S 
       1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
             

04   Café com líderes e facilitadores 
30-01/08 Encontro de casais 
 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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FAMÍLIA FILGUEIRAS MUDAN-
DO DE VIÇOSA PARA COLATINA 
– ES.  
William e Isméria assumirão novo tra-
balho em Colatina – ES, como profes-
sor de Engenharia Mecânica, uma vez 
que terminou o seu doutorado na UFV. 
A Jamile e o Davi devem permanecer 
mais um tempo em Viçosa para conti-
nuar seus estudos. Eles serão missioná-
rios fazedores de tendas da CPV apoia-

dos para influenciar grupo pequenos em 
Colatina.   
 
 UM ANO NO EXTERIOR   
A família Álvaro, Sheyla, João Vitor e 
Ana Clara, passarão um ano nos Estados 
Unidos em Estudos. Oramos para que a 
chama do desenvolvimento espiritual se 
mantenha acesa dentro de um grupo pe-
queno transformador com o apoio da CPV 
como fazedores de tendas.  

 
III ACAMPPS DE 2011 – Você já quitou 
2010?   
Faça uma poupança e guarde R$ 10,00 por 
mês a partir de agora, você vai garantir sua 
vaga integral no próximo acampamento em 4 
dias de carnaval, que vai custar R$ 30,00 por 
dia ou R$ 120,00 por pessoa. Prepare desde 
agora.  
 
ESPIRITUALIDADE E MEIO AMBIEN-
TE. Disse Deus: Cuida do jardim pra Mim. 
Vamos fazer dos 11.000 m2 da nossa área 
comum do Centro de Convivência um modelo 
de jardim? Cuide da sua árvore e plante uma 
frutífera na descida para os fundos.  

Fale com o Sérgio ou Rolf.  

xxxx Notícias gerais 
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REBUSCA – Associação de Ação Social 
Apadrinhe uma criança por apenas R$ 40,00 com débito em 
conta bancária. Fale com a TiaEdna hoje (3891-3307).   

 
 
HILÁRIO E FAMÍLIA   
Acabam de chegar dos EUA, depois 
de um ano em trabalho de pós-
doutoramento pela UFV, o Diácono 
Hilário, a Esposa Ana Paula e os 
filhos Lucas e Rafael, para coopera-
rem com Deus, onde Ele está atuan-
do para cumprimento da Missão em 
ComUnidade.  
 

  
MICROLINS PONTE NOVA e BARBACENA  
Agora também em Barbacena. Uma nova loja foi 
montada na área de formação profissional para o 
mercado de trabalho. Kalebe e o sócio Alan ficarão 
entre Ponte Nova, Viçosa e Barbacena durante a se-
mana.  

 
EM OUTUBRO, A 10ª FESTA DA CRIANÇA NA 
CPV  
Fique atento e ajude a organizar e participe da próxi-
ma festa anual da criança na CPV em outubro.  
 
ACONTECEU EM JUNHO:   
1 - Visita do Pr Renato e família, pregando pelos 10 

anos na celebração no dia 20 às 10h00 com o louvor dirigido pelo Billcrente do 
Sal da Terra e a turma do Açúcar da Terra.  
2 - Encontro de experiências entre pais e mães de preás e adolescentes. Apren-
dendo com o filho adolescente. Na noite de sábado do dia 19.  
3 - Batismo da família Álvaro, Sheyla, João Vitor e Ana Clara no domingo 
10h00 dia 13 seguido da Ceia e Junta Panela.  
4 – Encerramento da primeira fase com o fechamento do andar inferior da cons-
trução. Faltam os banheiros (pelo menos o feminino deverá ser feito antes das 
chuvas) e o acabamento, piso e pintura. Foram 17 meses da fundação (40 tubu-
lões) até na laje de piso do futuro salão. Vamos terminar de pagar o empréstimo 
e continuar.  
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CONVITE  
ENCONTRO DE CASAIS 

ENRIQUECIMENTO MATRIMONIAL 
Dias: 30-sexta, 31-sábado e 1º de agosto-domingo. 

 
Os primeiros 35 inscritos  

poderão participar. 
 

Temos pensado em vocês como um dos ca-
sais que podem ser beneficiados com o Pro-
grama de Enriquecimento Matrimonial 
(PEM). Esta parceria da Eirene do Brasil 
com a CPV está aproveitando a vinda do 
Coordenador Carlos Catito para o curso do 
CEM, para que casais como vocês tenham a 
oportunidade de aprofundar e discutir sua 
relação.  
Neste módulo estaremos trabalhando a questão do RELACIONAMENTO DO 
CASAL, Comunicação, Conflitos, Sexualidade e Papéis – abordando o preparo 
e destrezas necessárias para cada etapa do ciclo vital. Desde os que NÃO têm 
filhos até aqueles cujos filhos já se emanciparam e deixaram o “ninho vazio”.  
   

O encontro está planificado da seguinte forma: 
DATA: 30 a 1º agosto de 2010 - 6ª feira à domingo.  
(início às 19h15 de 6ª feira com saboroso caldo,  
e café da manhã às 7h45 no sábado e domingo,  

terminando após o almoço de domingo). 
LOCAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CPV. 

INVESTIMENTO: A vista (pagamento até 25/julho): R$ 140,00/casal. 
(inclui alimentação e materiais). 

Ou 2x R$ 70,00 (30/junho e 25/julho). 
 
Pedimos a gentileza de confirmar sua participação até dia 9 de julho, ligando 
para TiEdna 8821-8557 ou por e-mail para edgardfalves@gmail.com 
 
Todavia incentivamos que antes de tudo, convidem ao Senhor para guiar-lhes na 
decisão e, se decidirem participar, a preparar-lhes adequadamente para este en-
contro. 

 
No amor de Cristo, 

Equipe CPV. 
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1. Grupo de Intercessão: Terça-Feira 18h30 no CC.  
2. Mini-Vigília em luar bimestral.(Lua cheia no CC) . 
   
• Pelos Núcleos de Desenvolvimento Espiritual, onde acontece o pastoreio 
na CPV e por um ambiente terapêutico e de curas;   

• Orar por libertação e confissão pública conforme 
Tg 5.16 e pleno funcionamento do quarto de escuta 
individual. Para que tenhamos qualidade na devoção 
pessoal e priorização absoluta de Jesus na vida, como 
ComUnidade;  

 
• Pelo Centro de Convivência, Para não haver desvio 
de rota ou super valorização do templo ou da cons-
trução e não parar a obra e nem faltar recursos;   

• Por novos líderes que servem amando: O Senhor 
capacita os sacerdotes reais pelo Seu Espírito;  

• Pelo envolvimento dos núcleos com as Cestas diaconais, adotando famílias 
com necessidades na nossa região e pelos projetos de desenvolvimento co-
munitário – Pintura e outros;   

• Pela saúde Rolf, Sr. Algemiro, Yara e Dona Lydia;   
• Por geração de emprego e renda: Cursos de pinturas ou artesanatos que 
poderá surgir cooperativa gerando renda.  

 
• Por gestão de Negócios: Lojas, Comércio, Serviços, Indústrias, Vendas, 
Transportes, Consultórios, Salão de Beleza: (Flávia, Ricardo, Juvenal, Már-
cia, Serginho, Chiquinho, Gilmar, Lúcia Freitas, Geane, A. Paula Mantovani, 
Tatiana, Osmar, Ronaldo, Margareth, Almir, Kalebe, Eni, Daniele, Lígia).   

• Pelos apoiados fora de Viçosa: 1.Affonso e Débora (Pesquisa e doutorado 
na Escócia); 2. Almir e Beatriz Colpany (Ubá, MG); 3.Cácio e Elisângela 
(Projeto Amanajé – Amazonas); 4.Emeric e Marcy (Escócia); 5. Hadassa 
(KPMG S.Paulo); 6.J.Stanley e Cynthia (Profissionais Tailândia-PA); 
7.Wagner e Cláudia (Profissionais Chapadão do Sul-MS); 8.Wiliam e Jussara 
(Profissionais Aracaju-SE); 9.Sarah Alves (Profissional Itabira-MG); 10. Ju-
nin e Eliana (Militar Manaus); 11. Galvin e Dilcimar (Profissionais Brasília).   

• Pela interação das igrejas irmãs e da região (PZMN). 

xxxx Amar e orar uns pelos outros... 
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m março de 2007, numa roda de bate papo, alguns jovens cristãos apaixo-
nados por futebol e preocupados com a falta de interação que as igrejas 
evangélicas de Viçosa estavam vivendo, tiveram a brilhante ideia de reali-

zar a primeira edição do Gospel Champions League. Inspirado na UEFA Cham-
pions League (Liga dos Campeões da Europa), o Gospel Champions League é 
um torneio de futsal entre as igrejas evangélicas de Viçosa, cujo o objetivo é 
proporcionar uma maior integração entre elas, aprofundar a amizade Cristã atra-
vés do esporte e arrecadar doações para a REBUSCA – Projeto social que aten-

de crianças e adolescentes em situação de risco. Na primeira edi-
ção, realizada em junho de 2007, a IPV foi campeã tanto no 
masculino quanto no feminino.  
 

Na segunda edição, com início no dia 28/03/2010 e término pre-
visto para o dia 06/03/2010, não está sendo realizado o torneio 
feminino que provavelmente acontecerá no 2° semestre deste 
ano. As igrejas que estão participando do torneio são as seguin-
tes: IPV (Igreja Presbiteriana de Viçosa), CPV (Comunidade 

Presbiteriana de Viçosa), IBV (1ª Igreja Batista de Viçosa), Batista Nacional, 
Batista de Sião (desistiu após a primeira rodada) e Metodista. Embora alguns 
membros da CPV já terem participado da edição anterior, esta é a primeira vez 
que a CPV organiza um 
time (Inter de Abrão) para 
representar a comUnidade 
no torneio. E já começou 
muito bem: 3 vitórias em 3 
jogos, gerando a classifi-
cação para as semifinais 
que será realizada no pró-
ximo dia 30, às 14:00h, no 
ginásio da ASAV.  
 
Esta é uma oportunidade 
imprescindível para a CPV 
interagir com as outras 
igrejas e, principalmente, 
abrir as portas do Centro 
de Convivência às pessoas que ainda não conhecem a comUnidade.  
 
Segue abaixo os “meninos da comunidade” (apelido carinhoso dado aos jogado-
res do Inter de Abrão – CPV): 
 

1. Bruno Melo    2. Davi Filgueras  3. Ezer Dias    
4. Felipe Neves   5. Juvenal Duarte  6. Marlos      
7. Roberto Gaúcho  8. Sérgio Adriano  9. Vinícius Melo

E 
xxxx Gospel Champions League 
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 primeiro mutirão de ação comunitária da CPV, realizado no dia 29 de 
maio, foi uma experiên-
cia muito rica e edifi-

cante. Pudemos servir as pesso-
as com carinho e disposição, 
nos comprometendo com a mis-
são integral do Evangelho. Foi 
muito bom ver o envolvimento 
dos membros da CPV, cada um 
com o seu talento, com o seu 
dom, preocupados em bem ser-
vir o próximo. Pedimos a Deus 
que nos ensine a servir, a ser-
mos servos, a amarmos aqueles 
que nos rodeiam e Ele nos deu 
uma boa experiência prática 
com esse primeiro mutirão. Para 
os próximos ainda podemos me-
lhorar e acrescentar várias coi-
sas, para a honra e glória do 
nosso Deus, para que Ele seja 
louvado através de nossas práti-
cas, do nosso amor que se tra-
duz em ações e atitudes concre-
tas para o bem das pessoas. Se-
guem alguns números do nosso 
primeiro mutirão: 

 
30 cortes de cabelo 
12 atendimentos jurídicos 
50 atendimentos médicos 
(oftalmológico) 
orientação para saúde bucal 
 
Bazar – arrecadou mais de 
R$ 800,00 
Cantina – arrecadou mais de 
R$ 200,00. 

O 
xxxx Mutirão de ação comunitária 
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Pela interação das igrejas irmãs e da região (PZMN). 
 

Núcleo de desenvolvimento espiritual 

na CPV 
 

Qual a importância do Núcleo para a Missão da Igreja?   
 

 partir do entendimento do sacerdócio de todos os crentes, tem-se em 
cada membro um ministro e em cada casa uma igreja, num ambiente 
leve e agradável de mútua prestação de contas, que ora, acompanha e se 

emociona pela alma e pela vida do amigo. Por isto o Núcleo é relacional e de 
amizades, exclusivamente sob a liderança, governo e autoridade de Jesus.    
 
No Núcleo, nada se faz sem ser por intermédio de Jesus. Até mesmo uma sim-
ples gratidão a Deus, tem de ser por meio de Jesus, Cl 3.17.  
 
O Núcleo só faz sentido se existir em obediência à Missão. A Missão é a de o-
portunizar transformação aos amigos mostrando Jesus na vida, no caráter e no 
comportamento 
relacional como 
discípulo.   
 
Amigo próximo 
da casa, é o OI-
KÓS. Por ele o 
Núcleo deve 
orar constante-
mente e se dis-
por a ser usado 
por Deus for-
mando um novo 
discípulo.  
 
Sem OIKÓS não 
se cumpre a Missão. Sem a Missão não existe Núcleo. O Núcleo deve conduzir 
a servir o outro, levando ao Quarto de Escuta pessoal.  
 
Fazer discípulo de Jesus é a razão da Missão. 
  
EdgardEdgardEdgardEdgard
 

A 

xxxx Visão 
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Pela interação das igrejas irmãs e da região (PZMN). 
 

Classificação das igrejas ou sociedades cristãs  
Paradigma Convencional Consumista Missional 

    base e  
eclesiologia 

tradição 
sociedade  
de consumo 

natureza da igreja 

líder capelão empresário mentor, facilitador 

membros pacientes clientes discípulos 

papel do líder consolar impactar equipar 

imagem  
do líder 

Moisés  
(antes de Jetro) 

Arão  
(voz do povo) 

Moisés  
(depois de Jetro) 

relação maior visitação culto/evento discipulado 

visão da cultura inimiga aliada 
perigo/ 

oportunidades 

moral social legalista liberalismo transformação 

estilo de música 
século  

XVIII e XIX 
pop-gospel sensível 

sucesso bem-estar número maturidade 

crescimento biológico inchaço integral 

reprodução posto de saúde franquia multiplicação 

disciplina eutanásia - restauração 

palavra-chave manutenção satisfação missão 

 
Moisés estava trabalhando errado, mas Deus levantou Jetro, seu sogro, para fa-
zê-lo trabalhar certo e delegar a liderança a grupos de 10, 50, 100, 1000.  
Ex 18.25.  

xxxx Visão II 
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Diferença entre crente e discípulo 
Você é um discípulo ou um crente? 

 
odo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo. Sabe por 
quê? 
O crente espera pães e peixes; o discípulo é um pescador.  

O crente depende dos afagos de seu pastor; o discípulo está determinado a ser-
vir a Deus.  
O crente gosta de elogios; o discípulo do sacrifício vivo.  
O crente entrega parte de suas finanças; o discípulo entrega toda a sua vida.  
O crente cai facilmente na  rotina; o discípulo é um revolucionário.  
O crente precisa ser sempre estimulado; o discípulo procura estimular os ou-
tros.  
O crente espera que alguém lhe diga o que fazer; o discípulo é solícito em as-
sumir responsabilidades.  
O crente reclama e murmura; o discípulo obedece e nega-se a si mesmo.  
O crente exige que os outros o visitem; o discípulo visita.  
O crente busca na palavra promessas para a sua vida; o discípulo busca vida 
para receber as promessas da Palavra.  
O crente pensa em si mesmo; o discípulo pensa nos outros.  
O crente se senta para adorar; o discípulo anda adorando.  
O crente sonha com a igreja ideal; o discípulo se entrega para fazer uma igreja 
real.  
A meta do crente é ir para o Céu; a meta do discípulo é ganhar almas para po-
voar o Céu. 
O crente maduro finalmente é um discípulo; o 
discípulo maduro assume os ministérios para o 
Corpo.  
O crente necessita de festas para estar alegre; o 
discípulo vive em festa porque é alegre. 
O crente longe de sua congregação lamenta por 
não estar em seu ambiente; o discípulo cria um 
ambiente para formar uma congregação.  
O crente é sócio; o discípulo é servo.  
O crente responde talvez... o discípulo 
responde eis-me aqui.  
O crente espera recompensa para dar; o discípulo é recompensado porque dá.  
O crente pede que os outros orem por ele; o discípulo ora pelos outros.  
Os crentes se reúnem para buscar a presença do Senhor; o discípulo carrega a 
Sua presença através do Espírito Santo. 
 

T 
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A imagem de Deus 
Gn 1.27 

 
s Escrituras ensinam (Gn 1.26-27; 5.1; 9.6; 1 Co 11.7; Tg 3.9) que Deus 
fez o homem e a mulher à sua própria imagem, as¬sim os seres huma-
nos são semelhantes a Deus, como nenhuma outra criatura terrena é. A 
dignidade especial dos se¬res humanos está no fato de, como homens e 

mulheres, poderem refletir e reproduzir - dentro de sua própria condição de cria-
turas - os santos caminhos de Deus. Os seres humanos foram criados com esse 
propósito e, num sentido, somos verda¬deiros seres humanos na medida em que 
cumprimos esse propósito.  
 
O que tudo envolve essa imagem de Deus na humanidade não está especificado 
em Gn 1.26-27, mas o contexto da passa¬gem nos ajuda a defini-lo. O texto de 
Gn 1.1-25 descreve Deus como sendo pessoal, racional (dotado de inteligência e 
vonta¬de), criativo, governando o mundo que criou, e um ser moralmente admi-
rável (pois tudo o que criou é bom). Assim, a imagem de Deus refletirá essas 
qualidades. Os versículos 28-30 mostram Deus abençoando os seres humanos 
que acabara de criar, conferindo-lhes o poder de governar a criação, como seus 
representantes e delegados. A capacidade humana para 
comuni¬car-se e para relacionar-se tanto com Deus co-
mo com outros seres humanos aparece como outra face-
ta dessa imagem.  
 
Por isso, a imagem de Deus na humanidade, que surgiu 
no ato criador de Deus, consiste em: (a) existência do 
homem como uma "alma" ou "espírito" (Gn 2.7), isto é, como ser pessoal e auto 
consciente, com capacidade semelhante à de Deus para co¬nhecer, pensar e a-
gir; (b) ser uma criatura moralmente correta - qualidade perdida na queda, po-
rém agora progressivamente restaurada em Cristo (Ef 4.24; C13.1 O); (c) domí-
nio sobre o meio ambiente; (d) ser o corpo humano o meio através do qual expe-
ri¬mentamos a realidade, nos expressamos e exercemos domínio e (e) na capa-
cidade que Deus nos deu para usufruir a vida eterna.  
 
A queda deformou a imagem de Deus não só em Adão e Eva, mas em todos os 
seus descendentes, ou seja, em toda a raça humana. Estruturalmente, conserva-
mos essa imagem no sentido de permanecermos seres humanos, mas não fun-
cionalmen¬te, por sermos agora escravos do pecado, incapazes de usar nossos 
poderes para espelhar a santidade de Deus. A regenera¬ção começa em nossa 
vida o processo de restauração da imagem moral de Deus. Porém, enquanto não 
formos inteiramente santificados e glorificados, não podemos refletir, de modo 
perfeito, a imagem de Deus em nossos pensamentos e ações ¬como fomos cria-
dos para fazer e como o Filho de Deus encarnado refletiu na sua humanidade (Jô 
4.34; 5.30; 6.38; 8.29,46) 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

A 

xxxx Doutrina 
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Eu sou a Ana Luíza Fernandes Alves, filha da Ana Paula e Luiz Cláudio. Nasci 
em Ponte Nova no dia 26 de Maio de 2001, portanto tenho 9 anos. Eu estudo no 
Centro Educacional Génesis e estou no 4º ano. Gosto das matérias: História, 
Geografia e Português.  
 
Participo ativamente do Núcleo 6 e espero ansiosa por cada segunda-feira, para 
poder ir. Lembro-me desde pequena vindo na CPV. Cultivei uma amizade muito 
boa com a Júlia. Mesmo ela ficando quatro anos longe, não me esqueci dela. 
Quando minha mãe ia pra frente cantar ou me deixava na classe, eu chorava 
muito. Mas aos poucos fui me acos-
tumando. Hoje, não gosto de faltar 
nenhum domingo. Minhas melhores 
amigas são a Júlia, Isabella, Ludmi-
la e Ingrid. Gosto de ouvir a Palavra 
de Deus e a minha experiência com 
Ele, tem sido muito boa. Sem Ele 
minha vida seria muito ruim. Agra-
deço muito pela sua existência. 
 
Tenho minha avó Filomena que mo-
ra em Ponte Nova (ela é mãe do 
meu pai) e meus avós Corina e Pau-
linho que moram em Juiz de Fora 
(são pais da minha mãe). Gosto 
muito de passear na casa deles. 
Quando vou lá, fazem todas as mi-
nhas vontades. Tenho muitos tios, 
tias, primos e primas. O meu primi-
nho preferido é o Julinho. Ele tem 1 
aninho e é muito fofinho. 
 
Um milagre maravilhoso que aconteceu durante esse período da minha vida, foi 
Deus ter livrado meu pai da morte por três vezes: 
 

1. Eu estava com minha mãe em Juiz de Fora e ele quase morreu sozinho em 
casa; 

2. Estávamos todos assistindo televisão, quando de repente o coração dele 
acelerou e se minha mãe não corresse com ele pro hospital, por mais al-
guns minutos morreria na minha frente; 

3. No seu trabalho, uma ferramenta quebrou, perfurou o braço dele e por mi-
límetros quase atingiu uma veia principal. 

 
Agradeço a Deus todos os dias por isso e oro pra que um dia meu pai se renda 
aos pés do Senhor e venha junto comigo para a Igreja.  

xxxx Conheça seu irmão 
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Discipulado infantil 
 

iscipular é se relacionar de forma que as pessoas queiram seguir nossos 
passos porque seguimos os passos de Jesus. Discipular é ajudar um ir-
mão mais novo na fé a ser como Jesus. É ensiná-lo a guardar todas as 

coisas que Jesus ordenou. É isso que Deus deseja de nós, esta deve ser a nossa 
missão de vida: ir e fazer discípulos. O discípulo segue os passos do seu mestre. 
O discípulo deve seguir os passos do seu discipulador porque o seu discipulador 
segue os passos de Jesus! 
 

DISCIPULADO INFANTIL:  
Tema “Viver com Jesus” 

 
Terá inicio em agosto duas novas turmas de discipulado infantil: uma de meni-
nas com a Ana Paula como facilitadora, e uma de meninos com Isméria e Felipe, 
como facilitadores. Os pais 
interessados podem falar 
com a tia Edna. 
 
CECI 
Acontecerá nos dias 28 e 29 
de agosto, um curso muito 
interessante e importante 
para todos os pais e lideres 
da CPV: CECI  - Curso de 
Educação Cristã Infantil 
Vamos orar por este evento e 
nos envolver! Todos os ado-
lescentes estão convidados a 
participar! 
Objetivo do curso: Consci-
entizar e subsidiar a toda a 
igreja sobre a importância de 
conduzir as crianças a Cris-
to, integrando-as na igreja. 
 
 

Edna AlvesEdna AlvesEdna AlvesEdna Alves    
Coordenadora do Ministério Infantil 

D 

xxxx Contato Kids 
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Queridos irmãos, 
 
Sempre é motivo de alegria para nos compartilhar um pouco das nossas vidas e 
ministério com vocês.  Seja o nosso Deus exaltado e glorificado em cada opor-
tunidade que temos de escrever em poucas linhas o muito que o Senhor tem fei-
to em nós e por meio de nós. 
 
O Nosso trabalho na igreja tem nos enchido de alegria, coisas grandes e tremen-
das Deus tem feito dentro e fora da igreja. Por muito tempo parecia que semeá-
vamos em terra seca e dura, e nada acontecia, por varias vezes ficamos tristes e 
sem saber se Deus nos queria nessa igreja, quando menos esperávamos a semen-
te germinou e começou a produzir seus frutos e agora começa a multiplicar esses 
frutos. Aleluia! 
 
Continuem orando pela igreja e pelo mover do 
Espírito Santo que cada vez mais se torna real 
para muitos na igreja. Agradecemos as orações 
pela Marcy, a saúde dela está estável e ela tem 
se sentido encorajada de fazer coisas que ela já 
não fazia a algum tempo. 
 
Agradecemos também as orações pelo emprego 
de diretor de missões na Igreja da Escócia, ela 
não foi chamada, mas em nada nos abalou uma 
vez que colocamos nas mãos de Deus e essa foi 
a vontade dEle. 
 
Nossos filhos: João Victor está fazendo provas 
para ser admitido na Universidade de Edimbur-
go. Daniel foi aprovado para começar estudos 
avançados em Artes. Talita passou para o se-
gundo ano de Biologia Animal na universidade. 
Em setembro Marcy e Eu estaremos comple-
tando 25 anos de casados e queremos comemo-
rar esse dia muito especial com um culto de 
gratidão e uma pequena celebração com alguns 
amigos. Orem para que tenhamos condições de 
celebrar este evento. 
 
Obrigado por serem abençoadores, por confia-
rem em nós com suas orações e ofertas, acredi-
tando que temos obedecido o nosso chamado com alegria por amor do nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
 
Em Cristo, 
 

Emeric, Marcy e CiaEmeric, Marcy e CiaEmeric, Marcy e CiaEmeric, Marcy e Cia    

xxxx Notícias do campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vale a pena adquirir e ler.  
Por ser um livro de John Stott,  

o conteúdo é bíblico e  
os temas abordados têm  muito  
a ver com a prática que a CPV  
tem tentado seguir e aplicar. 

Para adquirir fale com  
Lúcia Cesar. 
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Da apostasia... 
 

Se você quer fugir de Deus,  
o diabo lhe emprestará tanto as esporas como o cavalo. 

Thomas Adams 
 

Nunca olhe para trás,  
a não ser que você queira ir naquela direção. 

Anônimo 
 

A apostasia nunca começa com uma forte explosão...  
começa de modo silencioso, vagaroso, sutil e insidioso. 

J. Blanchard 
 

A apostasia é uma perversão que conduz ao mal,  
depois de uma aparente conversão. 

Timothy Cruso 
 

Ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aque-
les que chegaram mais perto do céu, visto que caem de maior altura. 

William Gurnall 
 

Um cristão em declínio necessariamente é um cristão em dúvida. 
William Gurnall 

 
O desviado é um homem que, por causa da relação que teve com Deus,  

nunca pode desfrutar bem qualquer outra coisa. 
D. Martyn Lloyd-Jones 

 
A apostasia é causada por uma vida cristã relaxada. 

Ernest Plant 
 

Precisamos dar à apostasia seu verdadeiro nome: adultério espiritual. 
Francis Schaeffer 

 

Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás  

é apto para o Reino de Deus. 

Jesus Cristo (Lc 9.62)

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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Apoio: 
 

                


